
ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה' – ְלא ֲחָׁשׁש ִמִּקְטרּוג
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת 
ְּבִקְרּבֹו"  ֵאֶּלה  אֹתַֹתי  ִׁשִתי  ְלַמַען  ֲעָבָדיו  ֵלב  ְוֶאת  ִלּבֹו 

(י א)

ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ָמה ַטַעם הּוא: "ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי 
ֶאת ִלּבֹו"? ַאְדַרָּבה, ְּכֵבדּות ִלּבֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְּכִסָּבה ְלִהָּמַנע ִמָּלבֹוא ֵאָליו, ֶׁשֲהא ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה ֵאין 

ָּכל ִסּכּוי ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִדְבֵרי מֶֹׁשה?
ֵּפֵרׁש ַהַּמֲהָר"ם ִׁשיק:       

ִמּשּׁום  ַּדְוָקא  ְלַפְרעֹה  ָלֶלֶכת  ָחַׁשׁש  מֶֹׁשה  ַאְדַרָּבה, 
 ֶׁשָחַׁשׁש ֶּפן ִיְׁשַמע ְּבקֹול ה' ְוָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. ֶׁשֵּכן ְּבָכ
ִיְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשֹּלא ָׁשְמעּו ְּבקֹול 
(ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ֶׁשִהְסִּבירּו  ּוְכִפי  יב).  ו  ְלֵעיל  (ְרֵאה  ה' 
ָלֶלֶכת  ֵסֵרב  ַהָּנִביא  ֶׁשּיֹוָנה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ה)  יא  ַסְנֶהְדִרין 
ֶׁשָחַׁשׁש  ִמְּפֵני   – ה'  ִּכְדַבר  ִניְנֵוה  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח 
ֶׁשָּמא ֲחָזָרָתם ִּבְתׁשּוָבה ִמּכֹחַ ּתֹוַכְחּתֹו ְּתעֹוֵרר ִקְטרּוג 
ַעל ִיְׂשָרֵאל. ְלָהִפיג ֲחָׁשׁש ֶזה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְלמֶֹׁשה: "ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה", ְוַאל ַּתְחׁשֹׁש ֶּפן ְיעֹוֵרר ַהָּדָבר 
ְלַבל  ִלּבֹו"  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  "ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ִקְטרּוג 

 .ֵלם' ַעל ַהּתֹוָרהִיְׁשַמע ִלְדָבֶרי 'ַמֲהָר"ם ִׁשיק ַהּׁשָ

'ִלְראֹות ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה'
"ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָבם  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  אֹתַֹתי  ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים 

ה'" (י ב)
ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ְפִריְדָמן ָאָב"ד ֶטעְנָקא: 

ַּתְלִמיד  ֶׁשהּוא  "ָּכל  א):  פה  (ב"מ  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ָידּוַע 
ׁשּוב  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ְּבנֹו  ּוֶבן  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ּוְבנֹו  ָחָכם 
ֵּפְרׁשּו  אּוָלם  ְלעֹוָלם".  ִמַּזְרעֹו  ּפֹוֶסֶקת  ַהּתֹוָרה  ֵאין 
ֶנֶאְמָרה  זֹו  ֶׁשַהְבָטָחה  ְוַהחּוט)  ד"ה  א  נט  (ב"ב  ַהּתֹוְספֹות 
ַרק ְּבאֶֹפן ֶׁשָהָאב, ַהֵּבן ְוַהֶּנֶכד רֹוִאים ֶזה ֶאת ֶזה. ֶרֶמז 
"ְתּסַפֵּר"  ִאם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  ִנָּתן  ַלְּדָבִרים 
ֲאַזי   ,"ִּבְנ ּוֶבן   ִבְנ ַהּתֹוָרה "ְּבָאְזֵני  ִּדְבֵרי  ֶאת   ְּבַעְצְמ
ֻמְבָטח ְל ִּכי א ִּתָּפֵסק ַהּתֹוָרה ִמֶּצֱאָצֶאי, "ִויַדְעֶּתם" 

ֻּכְּלֶכם "ִּכי ֲאִני ה'". 
ָּבת: "ָהַרֲחָמן  ַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְזִמירֹות ְליֹום ַהּׁשַ
ָּבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  ִלְראֹות  ְוִיְזּכּו  ַעּמֹו...  ֶאת   ְיָבֵר הּוא 
זֹאת  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה   – ּוַבִּמְצוֹות"  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים 
ִמִּפי  ַהּתֹוָרה  ָּתמּוׁש  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ֻמְבָטח   ְוָכ ְּבֵעיֵנינּו, 

ַזְרֵענּו ְלעֹוָלם. 
'ֶחֶמד ְׁשמֹה' 

ְזִהירּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ִמָּלׁשֹון ַהִּמְׁשַּתַּמַעת ְּכֶׁשֶקר
ַהָּמֶות  ֶאת  ַרק  ֵמָעַלי  ְוָיֵסר  ֱאֵקיֶכם  ַלה'  "ְוַהְעִּתירּו 

ַהֶּזה; ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (י יז-יח)
ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַיְפְה'ן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִנְפַּגׁש  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
נֹוְבַהְרּדֹוק ְּבִׂשְמַחת ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ִעם ָהַרִּבי ַּבַעל 'ִּדְבֵרי 
ֶאת  ָהַרִּבי  ְּבָאְזֵני  ְלָתֵאר  ִּבְרצֹותֹו  ִמַּסאְטֶמר.  יֹוֵאל' 
ה ֶׁשֵאַרע  ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ַחְכֵמי ַהּמּוָסר, ָׂשח ְּבָפָניו ַמֲעֹשֶ
ִמַּתְלִמידֹו  ִמְכָּתב  ִקֵּבל  ַּפַעם  ִמַּסַּלְנט:  זּוְנְדל  ַרִּבי  ִעם 
ֶׁשּבֹו הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל זּוָגתֹו ַהחֹוָלִנית. 
ַּתְלִמיד  ְלאֹותֹו  ֶׁשִּיְכּתֹב  ִמְּמַׁשְּמׁשוֹ  זּוְנְדל  ַרִּבי  ִּבֵּקׁש 
ְלַאַחר  אּוָלם  ְּכַבָּקָׁשתֹו,  זּוָגתֹו  ַעל  ַמֲעִתיר  הּוא  ִּכי 
ֶׁשָּכַתב ַהְּמַׁשֵּמׁש ֶאת ַהִּמְכָּתב ֵסֵרב ָהַרב ַלֲחתֹם ָעָליו. 
ִלְפִליַאת ַהְּמַׁשֵּמׁש ִהְסִּביר: "ָּכַתְבָּת 'ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים' – 
ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְּבעֹוד ֶׁשַרק ָאֹנִכי ִמְתַּפֵּלל". ִהֵּנה ִּכי ֵכן, 
ָחַׁשׁש  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ִלְכּתֹב  ָהָיה  ֶׁשַהּנַֹהג  ִּפי  ַעל  ַאף 

ַרִּבי זּוְנְדל ִלְסטֹות ִמן ָהֱאֶמת ְולּו ִּכְמלֹוא ִניָמה.
ַמע ַה'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה, ֵהִׁשיב ִּכי  ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
 ְּבָכ ִּכּוֵן  ְוהּוא  זּוְנְדל,  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ָהְיָתה  ְנכֹוָנה 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָיִחיד  ַלִּמְתַּפֵּלל  ָהאֹוֵסר  ָהַרְמָּב"ן  ְלִדְבֵרי 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוכֹוֵתב ֶׁשָהעֹוֶׂשה ֵּכן ֲעוֹון ֶׁשֶקר ְּבָידֹו.
ְלָיִמים ִסֵּפר ַרִּבי ַאְבָרָהם:

ה ִנִּסיִתי ִלְמצֹא  "ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ֶאת ְמקֹור ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן ַהָּללּו, ְוא ָעְלָתה ְּבָיִדי. ְלרֹב 
ִנים ִהְתַחְלִּתי ַלֲחׁשֹב ֶׁשָּמא א ָׁשַמְעִּתי ֵהיֵטב ֶאת  ַהּׁשָ
ִּדְבֵרי ָהַרִּבי, אּוָלם ְלַבּסֹוף ֵהִאיר ה' ֶאת ֵעיַני ּוָמָצאִתי 

ֶאת  ַהְמַּצֵּין  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַעל  ָהַרְמָּב"ן  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּבעֹוד ַּפְרעֹה ּפֹוֶנה ֶאל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִּבְלׁשֹון 
ַרִּבים: 'ְוַהֲעִתירּו', מֶֹׁשה ַמְקִּפיד ָּכל ָהֵעת ְלַהְדִּגיׁש ִּכי 
הּוא ְלַבּדֹו ָעִתיד ְלַהְעִּתיר, ַּכָּכתּוב: 'ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ה'' 
'ִּכי א  'ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'' (ט כט), ּוֵבֵאר:  (ח כה); 
ְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבֶזה ְלׁשֹון ַרִּבים, ֶׁשֹּלא יֹוִציא ֶׁשֶקר ִמִּפיו'".
'עֹוָלמֹות ֶׁשָחְרבּו' עמ' נו

'ַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו'
ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ִכּי  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ...;  ֶאל  ָתבֹאוּ  ִּכי  "ְוָהָיה 

ְבֵּניֶכם...; וִַּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" (יב כה-כז)
ָהָאֶרץ,  ּוִביַאת  ַהְּגֻאָּלה  ְּבׂשֹוַרת  ַעל   – ָהָעם'  "'ַוִּיּקֹד 

ּוְבׂשֹוַרת ַהָּבִנים ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם" (ַרִׁש"י).
'ּתֹוָרה  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ַאְלטֹוְסִקי  ּדֹב  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵאר 

אֹור':
ַהִּנְסָּתִרים  ַּבִּנִּסים  ַמְבִחין  ֶׁשֵאינֹו  ָהָאָדם  ִמֶּטַבע 
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  ִעּמֹו  ַהִּמְתחֹוְלִלים 
יֹוֵתר  ַוֲעצּוִמים  ְּגדֹוִלים  ֵהם  ֶׁשְּלִעִּתים  ַאף  ֻמְפָלָאה, 
ְּכֶׁשּנֹוְכחּו  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְּבֵעת  ַהְּגלּוִיים.  ֵמַהִּנִּסים 
ִיְׂשָרֵאל ִלְראֹות ַּבִּנִּסים ַהְּגלּוִיים ֶׁשָעָׂשה ִעָּמם ַהָּקדֹוׁש 
ַהִּנְסָּתִרים,  ַּבִּנִּסים  ְלַהִּכיר  ִהְתעֹוְררּו  הּוא,   ָּברּו
ֵּכן,  ַעל  ֲעֵליֶהם.  ַּגם  ּוְלהֹודֹות  ְיָלִדים,  ֵלַדת  ְּכֻדְגַמת 
ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶׁשָעִתיד  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים  ַעל  ְּכׁשֹוְמָעם 
ִהְתעֹוְררּו  ָהָאֶרץ",  ּוִביַאת  ַהְּגֻאָּלה  ִּב"ְבׂשֹוַרת  ִעָּמם 

ְלהֹודֹות ַאף ַעל "ְּבׂשֹוַרת ַהָּבִנים". 
ֶאְּפְׁשֵטין  ֵזייְדל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִסֵּפר  ִנְפָלא  ִסּפּור 

נֹות ִלּמּוָדיו ִּביִׁשיַבת ִמיר: ִמּׁשְ
ָקָׁשה,  ֵמַעִים  ִּבְסִתיַמת  ַהַּבחּוִרים  ַאַחד  ָלָקה  ַּפַעם 
ַהִּביָרה  ְלַוְרָׁשה  ִּבְדִחיפּות  ְלָהִחיׁשֹו  ֶנֶאְלצּו   ָּכ ּוְבֶׁשל 
ַלְּיִׁשיָבה  ִהִּגיַע  ְנִסיָעתֹו  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ְלַנְּתחֹו.  ְּכֵדי 
ְוִׂשְמָחה  ִהְצִליַח",  "ַהִּנּתּוחַ  ִמִּלים:  ְׁשֵּתי  ֶּבן  ִמְבָרק 
ַהַּמְׁשִּגיַח,  זֹאת  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ ֲחֵבָריו.  ֵּבין  ָּפְׁשָטה  ְּגדֹוָלה 
ָהִיינּו  "ִאּלּו  ְּבִהְתעֹוְררּות:  ָאַמר  ַהֵּלִוי,  ְיֻרַחם  ַרִּבי 
ְּבָכל  ִעָּמנּו  ַהַּנֲעֶׂשה  ַהֵּנס  עֶֹמק  ֶאת  ְלָהִבין  ַמְׂשִּכיִלים 
ֲהא  ּגּוֵפנּו,  ַמַעְרכֹות  ֶׁשל  ַהַּתִּקיָנה  ִּבְפִעילּוָתן  יֹום 
ְּבִׂשְמָחה  ְּבִפינּו  ֶנֱאֶמֶרת  ָהְיָתה  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ָּכל 
ְרָתה  ֶׁשּׁשָ ִמּזֹו  ָּפחֹות  א  ּוְבִהְתַרְּגׁשּות,  ֲעצּוָמה 
ִמּוְַרָׁשה  ֵאֵלינּו  ֶׁשִּנְׁשַלח  ָּבהּול  ִמְבָרק  אֹותֹו  ְּבִעְקבֹות 

ְוהֹוִדיַע ֶׁשַהִּנּתּוחַ ִהְצִליַח..."
'ִחּדּוֵׁשי ַּבְתָרא' ִמְקָרא עמ' יד [ִנְדַּפס ְּבסֹוף 'ִחּדּוֵׁשי ַּבְתָרא' ְּבָרכֹות]; 

קֶֹבץ 'ֵּבית ִהֵּלל' כ' עמ' קטז 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
מּקְטרּוג

א ּתי

ני ּפְ ם
ִּנְכַנס ִניָסן ַמְרִּבים ֶּבֱאמּוָנה ִמּׁשֶ

ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש 
ָנה" (יב ב) ְלָחְדֵׁשי ַהּׁשָ

ָּדַרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִקיְנְסט ִמַּמִּגיֵדי ְירּוָׁשַלִים:
ֶׁשֶמץ  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ִנְטֲהרוּ  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְּבֵעת 
ַהְּטהֹוָרה  ָהֱאמּוָנה  ְּבִלָּבם  ְוִהְתַחְּזָקה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ִניָסן,  חֶֹדׁש  ָעֵלינּו  ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש  ְּבֵעת  ָׁשָנה,  ִמֵּדי  ַּבה'. 
ִמְתעֹוֵרר ָרְׁשָמּה ֶׁשל ֱאמּוָנה זֹו ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, 
ַּבה'  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ּוְלַבֵּסס  ְלַחֵּזק  הּוא  ְוָיכֹול 
ִלְמצֹא  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז  ַּבּכֹל.  ַהֻּמְחֶלֶטת  ּוִבְׁשִליָטתֹו 
ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ָלֶכם"  הּוא  "ִראׁשֹון  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון 

'ָאֵמן'.
'ּתֹוַרת מֹוֲעִדים' עמ' לו

ת ּבֹא ָרׁשַ 366ּפָ תשפ"א

ר  שָׂ בָּ ֲאִני  שֶׁ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  גָּלּוי  עוָֹלם,  ל  שֶׁ "ִרּבוֹנֹו 

א,  ַרבָּ ֵמּה  שְׁ ִויֵהא  ָאֵמן  וַָּנת  כַּ ְלַכוֵּן  ּכַֹח  י  בִּ ְוֵאין  ָוָדם 

ָרצוֹן  ְיִהי  ֵכן  בְּ ָראּוי.  כָּ  – מוֹ  שְׁ ּוָברּוְך  הּוא  ּוָברּוְך 

ֵמּה  שְׁ ִויֵהא  ָאֵמן,  וַָּנת  כַּ עוָֹלה  ֵהא  תְּ שֶׁ ָפֶניָך  ִמלְּ

ִעם  ַהּיוֹם,  ֶאֱעֶנה  שֶׁ מוֹ,  שְׁ ּוָברּוְך  הּוא  ּוָברּוְך  א,  ַרבָּ

ָראּוי".  כָּ ִעְנָיָנם  ְלַכוֵּן  ַהּיוְֹדִעים  ִריִדים  ַהשְּׂ אוָֹתם 

ִּבְׁשָבט,  י"ד  ַהַּבֲעָל"ט  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ַהְּמֻקָּבל  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול 
ַה'ָּמתֹק  ַּבַעל  ְפִריׁש  ָּדִנֵּיאל  ַרִּבי 
ִמְּדַבׁש' ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ַּבִּסּדּור 
'ָמתֹק ִמְּדַבׁש' הּוָבא לֹוַמר ִמֵּדי יֹום 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלַתֵּקן  ְּכֵדי  זֹו,  ְּתִפָּלה 

ַהֶּנֱאֶמֶרת ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה: 
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ַהְּמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלָתּה  ַעל  ְוֶנֱאַמר  ִנְכַּתב  ְּכָבר  ַרּבֹות 
ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִלְרפּוָאה ְוִליׁשּוָעה, ְסֻגָּלה 
ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ְוַאף  ַקְדמֹוִנים,  ְּבֵׁשם  ֶׁשהּוְבָאה 
ִסּפּוִרים  ְמַעט  א  ֵיׁש  ָעֶליָה.  ִהְמִליצּו  עֹוָלם 
ַהּמֹוִכיִחים ֶאת ְיִעילּוָתּה ֶׁשל ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת זֹו, 
ִמְּכִלי  ֶׁשֻּסַּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ְּכמֹו 

ִראׁשֹון ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:
ֻמֶּכֶרת  ֵאיָנּה  'קֹוִליִטיס'  ַהִּמָּלה  ֵמִאָּתנּו  ְלַרִּבים 
ִהיא  ֲאָנִׁשים  ְמַעט  א  ַּבֲעבּור   ַא ִּבְמֻיָחד. 
ַׁשְלַות  ַעל  ַהַּמֲאִפיל  ְונֹוָרא  ָאיֹם  ִסּיּוט  ְמַסֶּמֶלת 
ֵמַעִים  ַמֲחַלת  ֶׁשל  ְׁשָמּה  זֹו  קֹוִליִטיס  ַחֵּייֶהם. 
ְּגדֹוֵלי  ֲאֶׁשר  ַמְרֵּפא,  ַוֲחׂשּוַכת  ָקָׁשה  ַּדַּלְקִּתית 
ְיִעיָלה,  ְּתרּוָפה  ָלּה  ִמִּלְמצֹא  ִנְלאּו  ָהרֹוְפִאים 
ְוטֹוֵבי ַהחֹוְקִרים א ִאְּתרּו ִמְמָצא ָּברּור ֶׁשָּיכֹול 

ְלַהְסִּביר ֶאת ַהּגֹוֵרם ְלהֹוָפָעָתּה.
ַרֲחָמָנא  ֵמַעִים,  ַמֲחַלת  ַּפַעם  ֵאי  ֶׁשָחָוה  ִמי  ָּכל 
 ִליְצָּלן, זֹוֵכר ְּבַוַּדאי ֶאת ַהֵּסֶבל ָהַרב ֶׁשָהָיה ָּכרּו
ְּבָׂשָרם  ַעל  ַהַּמִּכיִרים  ֵאּלּו  ַּבֲעבּור  אּוָלם  ָּבּה. 
ִמַּמֲחַלת  ַהִּנְגָרִמים  ַהָּקִׁשים  ַהִּסיְמְּפטֹוִמים  ֶאת 
ַהּקֹוִליִטיס, ְוָחוּו ֶאת ַהְּכֵאִבים ְוַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים 
ַמֲעִביָרה  ִּבְלַבד  ְׁשָמּה  ַהְזָּכַרת  ְּבִעְקבֹוֶתיָה, 

ְצַמְרמֶֹרת ְּבָכל ּגּוָפם.
ַמֲחָלה  ָּכָאמּור,  ִהיא,  ַהּקֹוִליִטיס  ַמֲחַלת 
ִמְּפִעילּות  ְּכתֹוָצָאה  ַהִּנְגֶרֶמת  ַּדַּלְקִּתית 
ֶׁשֲאמּוָרה  זֹו  ַהִחּסּון,  ַמֲעֶרֶכת  ֶׁשל  ְמֻׁשֶּבֶׁשת 
ְלָהֵגן ַעל ּגּוֵפנּו. ַּדֶּלֶקת ַהּקֹוִליִטיס ּפֹוַגַעת ְּבאֶֹפן 
ּגֹוֶרֶמת   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהַּגס,  ַהְּמִעי  ְּבִרְקמֹות  ָקֶׁשה 
ְלֶהְתֵקֵפי ְּכֵאִבים ַעִּזים ַהְּמֻלּוִים ְּבתֹוְפעֹות ְלַואי 
ָקׁשֹות ְּביֹוֵתר ַהּפֹוְגעֹות ַּבִּתְפקּוד ַהּיֹום יֹוִמי ֶׁשל 
ִהְתָּפְרצּות  ֲעלּוָלה  ַרִּבים  ְּבִמְקִרים  ַהחֹוִלים. 
 , ַהַּמֲחָלה ְלהֹוִביל ֶאת ַהחֹוֶלה ְלִאְׁשּפּוז ְמֻמּׁשָ
ָקֶׁשה  ְּבִנּתּוחַ   צֶֹר ִליֵדי  ַמִּגיָעה  ַאף  ּוְלִעִּתים 

ִלְכִריַתת ַהְּמִעי ַהַּגס.
 ַאְבֵר ִסּפּוֵרנוּ,  ְנׂשּוא  ְׁשַמְעָיה,  ר'  ֵהֵחל  ַּכֲאֶׁשר 
ִנְכָּבד ְוַתְלִמיד ָחָכם ֶׁשּזֹוֶכה ַאף ְלַהְרִּביץ ּתֹוָרה 
הּוא  ַּבֵּמַעִים,  ָקׁשֹות  ִמְּבָעיֹות  ִלְסּבֹל  ָלַרִּבים, 
ַהּנֹוַבַעת  חֹוֶלֶפת  ְּבתֹוָפָעה  ְמֻדָּבר  ִּכי  ָחַׁשב 
ָּנְקפּו ַהָּיִמים  ִמָּמזֹון ְמֻקְלָקל ֶׁשָאַכל. אּוָלם ִמּׁשֶ

ּוְבַמָּצבֹו א ָחל ִׁשּפּור, ָּפָנה ְלִהּוֵָעץ ָּברֹוְפִאים.
ר' ְׁשַמְעָיה ֵּתֵאר ֶאת ַמָּצבֹו ְּבָאְזֵני ָהרֹוֵפא, ְוַהָּלה 
ָׁשַלח אֹותֹו ַעל ֲאָתר ְלִסְדַרת ְּבִדיקֹות ַמִּקיפֹות, 
ֶׁשּתֹוְצאֹוֵתיֶהן ִהְכִריעּו ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ִּכי הּוא 

ָחָלה ְּבקֹוִליִטיס.
ְּבַהִּגיַע ַהּתֹוָצאֹות ַהּסֹוִפּיֹות ִנְקָרא ַרִּבי ְׁשַמְעָיה 
ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהרֹוֵפא, ָׁשם ִקֵּבל ֶהְסֵּבִרים ַמִּקיִפים 
ְּבֶפַתע  ְלתֹוָכּה  ֶׁשִּנְקַלע  ַהָּקָׁשה  ַהָּצָרה  ַעל 
ַהְּגרּוָעה  ַהְּבׂשֹוָרה  ִמְּבִחיָנתֹו,  ַּכֲאֶׁשר  ִּפְתאֹום. 
 ַהֶּטַבע ֵאין ֶּדֶר ִמֻּכָּלן ָהְיָתה ָהֻעְבָּדה ִּכי ְּבֶדֶר
ִמי  ְוַעל  זֹו,  ִמַּמֲחָלה  ֻמְחָלט  ְּבאֶֹפן  ְלֵהָרֵפא 
לֹו  ַהְּצפּוָיה  ַלִהְתמֹוְדדּות  ְלִהְתּכֹוֵנן  ָּבּה  ֶׁשָחָלה 

ְלאֶֹר ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.
ְּכֶׁשהּוא  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ֵמַחְדרֹו  ָיָצא  ְׁשַמְעָיה  ר' 
ַרָּבה  ְּבִמָּדה  ֵנַחן  ִּבְהיֹותֹו  ּוְמֻבְלָּבל.  ְמֻסְחָרר 
א  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ּוֻמְפֶלֶגת 
ִּבְדַבר  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ַהֶּנְחֶרֶצת  ִּבְקִביָעתֹו  ָהָיה 
ְלַעְרֵער  ְּכֵדי  לֹו,  ַהְּצפּוָיה  ַהָּקָׁשה  ַהִהְתמֹוְדדּות 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  הּוא  ֱאמּוָנתֹו.  ֶאת 
ּוְלִהָּכַנע  ְּבָפָניו  ֶׁשֻהְׁשְמעוּ  חֹרֹות  ַהּׁשְ ַהַּתֲחִזּיֹות 
ָהְיָתה  ַהְּבׂשֹוָרה  ֲעַדִין  אּוָלם  ַהֶּטַבע,  ְלַתְכִּתיֵבי 

ָקָׁשה ְלִעּכּול.
ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשּנֹוְתָרה לֹו ַעד ְלֵביתֹו הּוא ִנֵּצל ְּכֵדי 
ם  ַהּׁשֵ ִּכי  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ְלַחֵּזק 
ְוַהְּתרּוָפה  ְּביֹוֵתר,  ַהָּגדֹול  ָהרֹוֵפא  הּוא   ִיְתָּבַר
ְלָכל ַמֲחָלה ְנתּוָנה ְּבָיָדיו. ָעָליו מּוָטל ְלַתֵּקן ֶאת 
ִּבְדָבִרים  ּוְלִהְתַחֵּזק  ִּתּקּון  ַהְּטעּוִנים  ַהְּדָבִרים 
ְמִניָעה  ָּכל  ֵאין  ה'  ִיְרֶצה  ְוִאם  ִחּזּוק,  ַהְּטעּוִנים 
ּוְלַרְּפאֹו  ִמַּמַעל  ֶעְזרֹו  ֶאת  לֹו  ִלְׁשַח  ִמְּלָפָניו 

ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.
ִמְּלַקֵּבל  ְׁשַמְעָיה  ר'  ִנְמַנע  ֶׁשֹּלא  ֵמֵאָליו  מּוָבן 
ֵהֵחל  הּוא  ָהרֹוְפִאים;  ֶׁשל  ַהְמָלצֹוֵתיֶהם  ֶאת 

ְלַאֵּמץ ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ֶהְרֵּגֵלי ַחִּיים ֲחָדִׁשים 
ֶשֻׁהְכְּתבוּ לֹו ַעל ְיֵדי ָהרֹוְפִאים, ֶהְרֵּגִלים ֶׁשָּכְללּו 
ַמְרִּכיֵבי  ֶׁשל  ַמהּוִתי  ְוִׁשּנּוי  ִטְבעֹוִני  ַּתְפִריט 
ֶאת  הֹוִגיַע  הּוא  זֹאת  ִעם  ַיַחד  אּוָלם  ַהְּתזּוָנה. 
מֹחֹו ְוָתר ַאַחר ִחּזּוק ַמְׁשָמעּוִתי ְּברּוָחִנּיּות ֶׁשּבֹו 

יּוַכל ְלִהְתַחֵּזק.
ֶאת  ְלַאֵּמץ  ֶהֱחִליט  ַרּבֹוָתיו  ִעם  ֶׁשּנֹוַעץ  ְלַאַחר 
ּוִמּיֹום  ַּבַּקְדמֹוִנים,  ֶׁשהּוְבָאה  ַהְּידּוָעה  ַהְּסֻגָּלה 
ֶזה ָוֵאיָל ְלִהְתַחֵּזק ְּבהֹוָדָיה ַלה' ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר 
 ּוִמּתֹו ְיֵתָרה  ְּבַכּוָָנה  ֲאִמיָרָתּה  ְּבֶאְמָצעּות  ָיַצר' 

ַהְּכָתב.
ַּגם ְּכֶׁשִּנְכַׁשל ַּפַעם אֹו ַּפֲעַמִים – הּוא א ִנְכַנע, 
ִאם  ִרְפיֹון.  ְלא  ְּבַקָּבָלתֹו  ֶלֱאחֹז   ִהְמִׁשי ֶאָּלא 
ָּכל  ֶאת  ְלַחֵּזק  ִהְׁשַּתֵּדל  ַאף  הּוא   ְּבָכ ַּדי  א 
סֹוְבָביו ַּבֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת ְּבָרָכה ִנְׂשָּגָבה 
זֹו ְּבַכּוָָנה. ִמּיֹום ְליֹום הּוא ָחׁש ֵּכיַצד הּוא ְמַגֶּלה 
ְרָבִדים נֹוָסִפים ְּבָעְמָקּה ֶׁשל ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת זֹו, 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ַהּתֹוָדה  ִרְגׁשֹות  ַאף   ָּכ  ּוִמּתֹו

הּוא ָהְלכּו ְוָגאּו ְּבִקְרּבֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
ְּתקּוַפת ָמה ָחְלָפה ּוְמֻיָּדֵענוּ ִנַּגׁש ָלרֹוֵפא ְלִבּצּוַע 
ָּפַלט  ַהּתֹוָצאֹות  ִהִּגיעּו  ִמּׁשֶ ִׁשְגָרִתּיֹות.  ְּבִדיקֹות 
ְלַאַחר  סֹוף,  סֹוף  ַהְפָּתָעה;  ְקִריַאת  ָהרֹוֵפא 
ְלֵהָראֹות  ֵהֵחּלּו  ַהְחָמָרה  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה 

ִסיָמִנים ְמעֹוְדִדים ֶׁשל ֲהָטָבה ַּבַּמָּצב.
ֲהָקָלה  ָלחּוׁש  ְׁשַמְעָיה  ר'  ֵהֵחל   ָוֵאיָל ִמָּכאן 
ַהָּקִׁשים  ְוַהִּסיְמְּפטֹוִמים  ַהְּכֵאִבים  ֶכת.  ִמְתַמּׁשֶ
ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ְוַכֲעבֹר  ִמּגּופֹו,  ְלַהְרּפֹות  ֵהֵחּלּו 

ָּפְסקּו ַלֲחלּוִטין.
 ,ְלָכ ֶׁשִּנְקַּבע  ַהָּבא  ַּבּמֹוֵעד   ֶׁשָעַר ַהְּבִדיקֹות 
ִהְצִּביעּו ָאְמָנם ִּכי ַהַּמֲחָלה ֲעַדִין ְמַקֶּנֶנת ְּבגּופֹו, 
ַא ֵּכיָון ֶׁשּתֹוְפעֹוֶתיָה ָּפְסקּו ִמֶּמּנּו ַלֲחלּוִטין א 
הּוא  ַהִּמָּדה.  ַעל  ֶיֶתר  זֹו  ֻעְבָּדה  אֹותֹו  ִהְטִריָדה 
ָׁשב ְלַתְפֵקד ְּכַאַחד ָהָאָדם, ְוַאט ַאט ָהַל ִזְכרֹון 

ַהַּמֲחָלה ְוִנְׁשַּכח ִמֶּמּנּו.
ָחְליוֹ  ֵמֵעת  ֶׁשָחְלפּו  ִנים  ַהּׁשָ ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש 
אֹוָתּה  ֶאת  ִּבְמַעט  ִמֶּמּנּו  ְלַהְקהֹות  ִהְצִליחּו 
ַעְצמֹו  ָמָצא  ׁשּוב  ַמֲחָלתֹו.  ִּביֵמי  ֶׁשִּקֵּבל  ַקָּבָלה 
ְמָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבִחָּפזֹון, ְּכמֹו ַרִּבים 
ֲאֵחִרים, ְוַהִּתְזּכֶֹרת ַעל ָּכ – א ִאֲחָרה ִמָּלבֹוא.

ָעְצָמָתּה,  ִּבְמלֹוא  אֹותֹו  ְוָתְקָפה  ָׁשָבה  ַהַּמֲחָלה 
ָהֲאֻיִּמים.  ְוַהְּכֵאִבים  ַהִּיּסּוִרים  ָׁשבּו  ִעָּמּה  ְוַיַחד 
ָּבָאֶרץ,  ַהָּגדֹול  ַלֻּמְמֶחה  ִלְפנֹות  ֶהֱחִליט  ַהַּפַעם 
ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד  ַמְחָלָקה  ִּכְמַנֵהל  ַהְּמַׁשֵּמׁש 
ַהחֹוִלים ַהֶּנְחָׁשִבים. ֶאָּלא ֶׁשַהְרֵּבה ִמַּדי א ָהָיה 
לֹו ְלַחֵּדׁש. ַאף הּוא ְּכקֹוְדמֹו הֹוִדיַע ָלַאְבֵר ִּכי 
ֵאין ָּכל ְּתרּוָפה ְלַמֲחָלתֹו. ִנָּתן ְלָהֵקל ְּבִמַּדת ָמה 
ָלׁשּוב  ֵמֶהם  ִלְמנַֹע   ֶּדֶר ֵאין   ַא ַהְּכֵאִבים,  ַעל 

ּוְלַהְפִּתיַע.
ְלִתְזּכֶֹרת ֲחָזָקה ִמּזֹו א ָהָיה ר' ְׁשַמְעָיה ָזקּוק. 
ְלַתְכִּתיֵבי  ְלִהָּכַנע  א  ֶהֱחִליט  ַהַּפַעם  ַּגם 
ֵׁשִנית  ּוְלִהְתַחֵּזק  ָלׁשּוב  ִאם  ִּכי  ָהרֹוְפִאים, 
ְוִכְתׁשּוַבת  ְּבַכּוָָנה,  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ַּבֲאִמיַרת 
ְּבנֹוָסף  ְלִהְתַחֵּזק  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ַהִּמְׁשָקל 

ַּבֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ְרָפֵאנּו' ְּבַכּוָָנה.
ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ַּכֲאֶׁשר  ֻהְפַּתע  א  הּוא  ַהַּפַעם 
ִמֵּכן ֶנֶעְלמּו ַהִּסיְמְּפטֹוִמים ְּכא ָהיּו. ִאם א ַּדי 
אֹותֹו  ְּבהֹוָרַאת  ֶׁשִּבֵּצַע  ַהחֹוֶזֶרת  ַּבְּבִדיָקה   ,ְּבָכ
רֹוֵפא ָּבִכיר, ֻהְפְּתעוּ ְׁשֵניֶהם ְלַגּלֹות ִּכי ַהֵּמַעִים 

ִהְתַרְּפאּו ַלֲחלּוִטין.
ִּבְלִּתי   ְּבֶדֶר ִמּגּופֹו  ְוֶנֶעְלָמה  ָּפְרָחה  ַהַּמֲחָלה 
ִהְסִּכימּו  ָהרֹוְפִאים  ְּבִכיֵרי  ֶׁשַאף  ָּדָבר  ֻמְסֶּבֶרת, 

ִּכי הּוא ֻמְגָּדר ְּכֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש.
ִסּפּורוֹ,  ֶאת  ְׁשַמְעָיה  ר'  ִסֵּכם  ֵכן",  ִּכי  "ִהֵּנה 
ְלִרּפּוי  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהּכֹחַ  ִּכי  ִלְראֹות  "נֹוַכְחִּתי 
ַמְכאֹוָביו ָנתּון ִּביֵדי ָהָאָדם ַעְצמֹו. ִאם ַרק ְיַקֵּבל 
ִּתּקּון,  ַהָּטעּון  ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ְלִהְתַחֵּזק  ַעְצמֹו  ַעל 
ִמָּיָדיו  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  לֹו  ֻמְבַטַחת  ֶׁשְּיׁשּוָעתֹו  ֲהֵרי 

ֶׁשל רֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות".
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'ִלְפּתַֹח ַּדף ָחָדׁש' ְּבָכל יֹום
יֹום  ֶאת  ְמַסֶּיֶמת  ֵמֵעיֵנינּו  ָנה  ַהּׁשֵ ַהֲעָבַרת 
ּוְמַאְפֶׁשֶרת  ְמאְֹרעֹוָתיו  ָּכל  ַעל  ָהֶאְתמֹול 
ַרֲעַנִּנים  ְּבכֹחֹות  ָחָדׁש  יֹום  ְלַהְתִחיל  ָלנּו 
ּוְמֻחָּדִׁשים. ִּבְפִתיַחת ַהּיֹום ֶהָחָדׁש עֹוְמִדים 
ִלְבחֹר  ְּבָיֵדינּו  ְּדָרִכים;  ָּפָרַׁשת  ִּבְפֵני  ָאנּו 
ֶאת  ְלַהְגִׁשים  ְּכֵדי  ֶזה  יֹום  ְלַנֵּצל  ַהִאם 
ִיעּוֵדנּו, ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְרֵאנּו ְוַלֲעסֹק ְּבתֹוָרתֹו 
ַמע ַלֲעַצת ַהֵּיֶצר  ַהְּקדֹוָׁשה, אֹו ָחִליָלה ְלִהּׁשָ

ּוְלִהָּכֵׁשל ַּבֲחָטִאים ּוַבֲעוֹונֹות. 
ִמן  ַהַהְתָחָלה,  ַאַחר   הֹוֵל ֶׁשַהּכֹל  ֵּכיָון 
ַהֲעָבַרת  ַעל  ֶׁשֵּבַרְכנּו  ֶׁשְּלַאַחר  ָהָראּוי 
 ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו  ְנַבֵּקׁש  ִמָּיד  ֵמֵעיֵנינּו,  ָנה  ַהּׁשֵ
ְׁשִאיָפֵתנּו  ֶאת  ְלַהְגִׁשים  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּיַסֵּיַע 
טֹוָבה   ְּבֶדֶר ֶהָחָדׁש  ַהּיֹום  ֶאת  ּוְלַהְתִחיל 
יֹוֵתר ֵמֶאְתמֹול, ִמּתֹו ְּדֵבקּות ֲאִמִּתית ַּבה' 
י ִיְׂשָרֵאל'). ּוְבִמְצוֹוָתיו (ֵּפרּוׁש 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ַּבִּסּדּור 'ִאּׁשֵ

'ַהַּמֲעִביר  ְּבִבְרַּכת  ִּכי  ֵּבֵאר  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא 
ָנה  ַהּׁשֵ ַהֲעָבַרת  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֵׁשָנה' 
ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ָלנּו  ַהַּמְפִריָעה  ָהרּוָחִנית 
ָאנּו   ְלִפיָכ ִמְצוֹוֶתיָה.  ּוְבִקּיּום  ַהְּקדֹוָׁשה 
ָרצֹון',  'ִויִהי  ְּתִפַּלת  ֶאת  ָלּה  ַמְסִמיִכים 
ַעל  ְלַלְּמֵדנּו  ֵמַהְּבָרָכה,  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ְּכֵחֶלק 
ְּפִקיַחת  ַעל  ְּכהֹוָדָאה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ִטיָבּה 
ָהֵעיַנִים ָהרּוָחִנית ַהְּמַסַּיַעת ָלָאָדם ְלַהְרִּגיל 
עמ'  ח"א  ּומּוָסר'  ('ָחְכָמה  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ַעְצמֹו 

רנה).

ָלׁשּוב ּוְלִהְתַרֵּגל ַּבּתֹוָרה
ְּבִלּמּוד  ַנְתִחיל  ֶטֶרם  ַּבּבֶֹקר,  קּוֵמנוּ  ִעם 
ִלּמּוד  ַעל  ַּבָּקָׁשה  ְמַיֲחִדים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה, 
 ."ַהּתֹוָרה – "ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת
ִהיא  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוָטה  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ֻמְרָּגִלים  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ַּבָּקָׁשה 
(ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ּוְכַמֲאַמר  ְּבִפינּו,  ּוְׁשגּוִרים 
ְּתַגְמֵּגם  ַאל  ָאָדם   ְל ִיְׁשַאל  "ֶׁשִאם  א):  ל 
ְותֹאַמר לֹו ֶאָּלא ֱאמֹר לֹו ִמָּיד" ('ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי' 

עמ' מו).

זֹו  ַּבָּקָׁשה  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים  ָּכְתבּו  אּוָלם 
ֵאיָנּה ַרק ַעל ִזְכרֹון ַהִּלּמּוד, ִּכי ִאם ַאף ַעל 
ְקִביעּות ַהִּלּמּוד ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ְּכֶטַבע. ֶׁשֲהֵרי 
ִלְפֻעָּלה  ָהָאָדם  ֶאת   ִֹלְמׁש ַהֶהְרֵּגל  ֶטַבע 
ָיֵקל   ָּכ ָּבּה,  ֶׁשִּיְתַרֵּגל  ְּכָכל  ֲאֶׁשר  ְמֻסֶּיֶמת, 
ׁשֹוֶאֶפת  ַהְּיהּוִדי  ִנְׁשַמת  ְלַקְּיָמּה.  ָעָליו 
ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ִלְׁשקַֹע  ִטְבָעּה  ֵמֶעֶצם 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶאָּלא ֶׁשְּכֶנֶגד ָּגדֹול הּוא ּכֹחַ ַהּגּוף 
ַהָחְמִרּיֹות  ַהַּתֲאוֹות  ַאַחר  ְלמֹוְׁשכוֹ  ַהַּגְׁשִמי 

ַהַּמְרִחיקֹות אֹותֹו ִמן ַהּתֹוָרה. 
ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו  ַמְרִּגיל  ֶׁשָהָאָדם  ְּכָכל 
נֹוֶצֶרת   ָּכ ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ּוְלִעְנְיֵני  ְּבֵטִלים 
עֹוד  ָּבֶהם   ְלַהְמִׁשי ֲחָזָקה  ְּתׁשּוָקה  ְּבִלּבֹו 
ַלֲעמֹד  ְמֻסָּגל  ֵאינֹו  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ָועֹוד, 
ִּבְפֵניֶהם, ְוהּוא ָסר ִמן ַהּתֹוָרה ָחִליָלה. ְּכִפי 
תתעג):  ֵעֶקב  ִׁשְמעֹוִני'  ('ַיְלקּוט  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 

"ִאם יֹום ַּתַעְזֵבִני – יֹוַמִים ֶאֶעְזֶבָּך". 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  זֹו  ְּבַבָּקָׁשה 
ַהֶהְרֵּגִלים  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָלנּו  ֶׁשַּיֲעזֹר  הּוא 
ִלְהיֹות  ְוָלׁשּוב  ְלַעְצֵמנּו  ֶׁשִּסַּגְלנּו  ָהָרִעים 
ְּכָכל  ֶׁשֵּכן,  ּוַבִּמְצוֹות.  ַּבּתֹוָרה  ֻמְרָּגִלים 
 ָּכ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְּבֵעֶסק  ַעְצֵמנּו  ֶׁשַּנְרִּגיל 
 ִּתְמַעט ִהְתַעְנְינּוֵתנוּ ְּבַהְבֵלי ָהעֹוָלם, ּוִמּתֹו
ם ְׁשִאיָפֵתנּו ְוִנְזֶּכה ִלְגּדֹל ַּבּתֹוָרה  ָּכ ִּתְתַּגּׁשֵ

('ִׂשיַח ִיְצָחק' ָׁשם).

ְּכֶהְרֵּגל ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה
ַּפַעם ִנְׁשַאל ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' 
'ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכיַצד  ִמּגּור: 
(ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲהא   ,'ְּבתֹוָרֶת
ֲחִביָבה  ַהּתֹוָרה  ְיֵהא  יֹום  "ְּבָכל  א):  ָתבֹא  ִּכי 

אֹוָתּה  ִקַּבְלֶּתם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶכם 
ֵמַהר ִסיַני"? ְוֵהִׁשיב: ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל 
ְרִגילּות ַהְּמַסֶּמֶלת ִׁשְגָרה, ִּכי ִאם ַעל 'ֶהְרֵּגל' 
ַּכֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ָאָדם 
ִלּקּוֵטי   – ֱאֶמת  'ְׂשַפת  (ִסּדּור  ַטַעם  ָּבֶהם  מֹוֵצא 

ְיהּוָדה' עמ' צג).

ַּבֵּסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד' (ֶּפֶרק ט) הֹוִסיף ֶׁשַּבִּמִּלים 
"ְוַתְרִּגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת" ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַאף ֶׁשָּכל 
ַמֲעֵׂשינּו ְוֶהְרֵּגֵלינּו ִיְהיּו ַעל ִּפי ֶּדֶר ַהּתֹוָרה, 
ָּכָראּוי ְל'ֵבן ּתֹוָרה'. ּוְכֵעין ָמה ֶׁשהֹורּו ֲחָכִמים 
(מס' ֶּדֶר ֶאֶרץ פ"ח): "ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִרי ֶׁשְּיֵהא 

ּוְבִסיָכה,  ִּבְרִחיָצה  ּוִבְׁשִתָּיה,  ַּבֲאִכיָלה  ָצנּוַע 
ּוַבֲעִטיָפתֹו,  ַּבֲהִליָכתֹו  ַהַּסְנָּדל,  ּוִבְנִעיַלת 

ּוְבקֹולֹו ּוְבֻרּקֹו ּוְבַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים".

ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְדֵבקּות
הּוא:   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  עֹוד 
ֶאת  ְנַקֵּים  ֶׁשֹּלא   ."ְּבִמְצֹוֶתי "ְוַדְּבֵקנּו 
ְלא  ְּבָעְלָמא  ֶטְכִנית  ִּכְפֻעָּלה  ַהִּמְצוֹות 
 ִמּתֹו ְנַקְּיָמן  ֶאָּלא  ְלָתְכָנן,  ְוֶרֶגׁש  ֲהָבָנה 
ָאְמרּו   ֶׁשָּכ קֶֹדׁש.  ְוִרְגׁשֹות  ַהֵּלב  ְּדֵבקּות 
"ָמָׁשל  תשנ):  ְׁשַלח  ִׁשְמעֹוִני  (ַיְלקּוט  ֲחָכִמים 
ְלֶאָחד ֶׁשָהָיה ֻמְׁשָל ְלתֹו ַהַּמִים, הֹוִׁשיט 
'ְּתפֹס  לֹו:  ָאַמר  ַהֶחֶבל,  ֶאת  ַהַּקַּבְרִניט  לֹו 
ִאם   – ַּתִּניֵחהּו  ְוַאל   ְּבָיֶדי ַהֶּזה  ַהֶחֶבל  ֶאת 
ַּתִּניֵחהּו ֵאין ְל ַחִּיים'. ַאף ָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשַאֶּתם  ְזַמן  ָּכל  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ָּברּו
ְמֻדָּבִקין ְּבִמְצֹות ַאֶּתם ַחִּיים ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים 
ַחִּיים  ֱאֵהיֶכם  ַּבה'  ַהְּדֵבִקים  'ְוַאֶּתם  ד):  ד 

ַּכֲאֶׁשר  כז).  עמ'  ַהְּתִפָּלה'  ('ֶהָאַרת  ַהּיֹום'"  ֻּכְּלֶכם 
ְּדֵבקּות,   ִמּתֹו ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְמַקֵּים  ָאָדם 
ָתּה ֶׁשל ַהִּמְצָוה,  ִנְמֶׁשֶכת ָעָליו אֹוָרּה ּוְקֻדּׁשָ
ִיְצָחק'  ('ִׂשיַח  אֹותֹו  ּוְמַקֶּדֶׁשת  ְמרֹוֶמֶמת  ְוִהיא 

ָׁשם). 

 ;ְלֵהֶפ ְלַבֵּקׁש  ָהָיה  ָראּוי  ִלְכאֹוָרה, 
 ,"ְּבתֹוָרֶת ְוַדְּבֵקנּו   ְּבִמְצֹוֶתי "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו 
'ְּדֵבקּות'  ַהָּלׁשֹון  ַמְתִאיָמה  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֵּכן 
ּוַבִּמְצוֹות  ַּבּתֹוָרה,  ָּדבּוק  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה   –
ַמְתִאיָמה ַהָּלׁשֹון 'ֶהְרֵּגל' – ֶׁשִּיְתַרֵּגל ָהָאָדם 

ְלַקְּיָמן?
ִהיא:  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ַעל  ַהֻּמֶּטֶלת  ַהחֹוָבה  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד 
ָהָאָדם ִהיא ַלֲעסֹק ְוַלֲהגֹות ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ֻּכָּלּה,  ַהְּיָמָמה   ְּבַמֲהַל ְּבפַֹעל 
ָּבּה,  ּוְדֵבקּות  ִלְתׁשּוָקה  ִמֵּמיָלא  ַיִּגיַע  הּוא 
 ."ְּבתֹוָרֶת "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ְּבַבָּקַׁשת:  ַּדי  ָלֵכן 
ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ַּבִּמְצוֹות  זֹאת  ְלֻעַּמת 
עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון   ַא ְּבִקּיּוָמן,  'ָרִגיל' 
הּוא  ֵאין  ְמֻלָּמָדה',  ֲאָנִׁשים  ְּכ'ִמְצַות  אֹוָתן 
ָּדֵבק ָּבֶהן ְּבָכל ִלּבֹו, ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: 
ְּתִפָּלה  ֵּבאּוֵרי  ַחִּיים',  ('ִׂשְפֵתי   "ְּבִמְצֹוֶתי "ְוַדְּבֵקנּו 

עמ' סו).

ַהַּמֲחָלה ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּמחלה ֶנע

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
ָנה' (א') ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ ְרּכַ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ר ׁשאחר ּבִ

נִנינִני פּפְ ם 

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִמְּלָפֶני ֶׁשִּתְתַרֶּצה ָלנּו (ִסּדּור 'ְּתִפָּלה 
ְלמֶֹׁשה') ה' ֱא ֵקינּו ֵואקֵי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַּׁתְרִּגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת ֶׁשִּנְהֶיה ֻמְרָּגִלים 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצֹוֶתי ּוְנַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִמּתֹו ְּדֵבקּות.


